
Stiftet 7. mai 1878                                                 Medlem av Norges Roforbund

MØTEREFERAT NR. 10-2018 DATO: 12.09.2018 kl 18:30 – 21:30

Til stede: Eirik Hexeberg Henriksen, Beate Pharo, Jan Paulsen, Henrik Masch, Hans Petter 
Rasmussen og Laila Kind Rønnholm. 

 Ikke til stede: Jon Andre Brurberg, Olav Kallerud og Per Sverre Strand 

Neste møte: Neste møte onsdag 23.oktober 2018 kl 18:30 

Saksnr Vedtakssaker Ansvar

83-2018 Godkjent referat fra styremøtet 15.august 2018 

84-2018 Salg av båt 43 ”Torbjørn” til Tønsberg Roklubb                                            
”Torbjørn”  2X ligger allerede i Tønsberg. Selges for kr 50.000,-. Hans Petter 
sender regning.

Hans Petter 
- Henrik

74-2018 Nye båter                                                                                                            
Bestilling av nytt utstyr/materiell:                                                                         
a. 2X 70+ kg som erstatning for ”Torbjørn”                                                          
b. 1X 75 kg                                                                                                        
c. Årer. Tom anbefaler Croker-årer fra Australia som Åke Fiskerstrand 
forhandler.                                                                                                         
d. Empacher 4X tilhørende NR (4- riggere koster 25.000 inkl mva – 5.000 
stykke)  Brukte årer uken etter at VM er avsluttet?                                  

Eirik (med Aud) søker Gjensidigestiftelsen om penger til innkjøp av 2X 
190.000 og 1X 130.000.                                                                                      

Eirik søker 
støtte

85-2018 Høstdugnad/Vask av klubbhus                                                                        
Tirsdag 9.oktober fra 17:30 til 21:00.       Alt som ikke tåler vann, bæres ut.       
Garderober med dusj og toaletter - dame/herre. Gulv/vegger 
avfetting/kraftvask/klor – høytrykksspyler, skylder. Svabre gulv.  Henrik + 4 stk 
Gang: Samme behandling som garderober. Henrik + 2 stk                         
Treningsrom: Alt av vekter etc bæres ut og vaskes med svamp. Pål + 8 stk      
Romaskiner (Alf + 5 stk) og ergosykler (Beate + 4 stk) bæres ut i båthallen og 
rengjøres. Fastmontert utstyr vaskes på stedet (lar henge) Ribbevegg vaskes 
Elin + 1 stk. Speiler vaskes Sigurd + 2 stk. Vinduer vaskes inn- og utvendig. 
Sigurd + 2 stk

Gulv vaskes/skrubbes tirsdag Eirik + 1 stk. Bones onsdag av Jan + 1 stk. Må 
tørke før apparater settes inn igjen.      

Henrik/Jan

    

                 

75-2018 Plan for ukentlig renhold                                                                                  
Leie av firma til rengjøring av 1.etasje i klubbdelen, blir for dyrt. Erfaring tilsier 
at resultatet blir noe bedre enn det som gjøres i dag. Hussjefen mente at dette
var noe vi burde kunne gjøre selv, siden medlemmene ikke er plaget av 

Jan



dugnader.                                                                            

86-2018 Søknader                                                                                                   
Oversikt over mulige bidragsytere er utarbeidet og fordelt til 
styremedlemmene. 

87-2018 Reklame på drakter/henger                                                                                         
Kan ikke ha reklame på rodrakta. Kan ha på treningsdressen.                               

88-2018 Grasrotandel bingo                                                                                           
Mor til Elisabeth Steenberg tar seg av dette.                                                      

Beate

89-2018 Startkapital Drammen River Cup Regatta 2019                                              
Regattakomiteen gis en startkapital på kr 15.000.                                              

 Hans Petter

90-2018 Dano – innrigger                                                                                                
Klinkbygget innrigger Dano kastes ikke. Forslag til benyttelse/annen bruk – hel
eller deler av båten imøtesees. Frist?                                                                 

91-2018 Arbeid med Elvebruksplan                                                                               
Eirik sender epost til Aud Sandengen, Oddmund Bøhn og Arne Bergodd og 
ber de følge opp denne saken. Oversikten som allerede er utarbeidet over 
interessenter for Elvebruksplanen sendes til rette instans i kommunen.

Eirik

92-2018 Hvordan knytte foreldre mer inn mot klubben?                                             
Foreldrene inviteres til høstfesten 3/11. Hva kan gjøres for å imøtekomme 
ønsket deres om litt trening/roing? Er det noen i foreldregruppen som har 
kontakter og kunne tenke seg å bidra med å skaffe sponsorer/salg?

93-2018 Ny alarm                                                                                                             
Pristilbud innhentes på ny alarm. Hans Petter sender pris per mnd på dagens 
abonnement til Jan.

Jan        Hans
Petter

94-2018 Gjensidigeprosjektet Vestfold Rokrets                                                           
Gjensidigeprosjektet i Vestfold Rokrets har en rest på ca 300.000. Øyvind 
Leirset bes om å undersøke om restbeløpet kan omdisponeres.

Henrik

95-2018 Høstmøte, høstfest – yngre og eldre garde                                                    
Høstmøte arrangeres torsdag 1.november                                                         
Høstfest for medlemmer/roere under 18 år fredag 2.november    jr avd arr        
Høstfest for medlemmer/roere/foreldre over 18 år lørdag 3.november – spør 
Rådet om de kan arrangere.                                                           
NorgesCatering må kontaktes for bestilling av Roersalen.         

Valgkomiteen starter opp sitt arbeid ifm valg på høstmøtet. Laila sender til Jon 
og valgkomiteen oversikt over de som er på valg. 

Eirik/Jon

Laila

96-2018 Klubbmesterskapet 2018                                                                                  
Klubbmesterskapet arrangeres torsdag 27.september kl 18:00

Beate

97-2018 Nøkkelkort-problematikken                                                                              
Eirik jobber med et nytt kortsystem som vil gjøre det enklere å betjene/endre 

Eirik/Jan



etc. Når det gjelder behov for nøkkelkort for de som er under 16 år, ble det 
besluttet at vi holder på de reglene som er i dag dvs må ha vært medlem i 1 år
og være fylt 16 år. Aud utarbeidet et nøkkel-kortskjema i 2015 som antagelig 
ikke er tatt særlig i bruk.

Orienteringssaker

98-2018 Orientering fra styremedlemmene                                                               
a) Hussjef.  Ragnar Løken kontrollerer og går gjennom alle røropplegg. Maler
litt utvendig før vinteren. Beslag på terrassen monteres. Takvinduer i 
klubbrom tas etter hvert før vinteren kommer. Velux vinduer bestilles.             
b) Materialsjef. Bruken av bryggene under Elvefestivalen av Byen Vår 
Drammen med dans på bryggene ifm midlertidig Friluften, har gitt skader på 
dekket som må reparere, ellers er Henrik fornøyd. Dette er meddelt BVD.      
c) Rosjef. Beate har alle miniatyrårene fra Lier ASVD. Tom Torgersen, Elias 
Loe Eritsland og Beate Pharo er meldt på til trenerkurs 19-21.oktober samt 
16-18.november. Beate og Henrik deltar på trenerforum 12-13.oktober. Nytt 
søknadsskjema om medlemsskap lages. Informasjonsskriv om trening og 
regatta for nybegynnere lages også.                                                                 
d) Kasserer.  Gikk gjennom siste bevegelser ut/inn.                                         
e) Sekretær.  Pokalskap/reol i klubbrom. Kjøper hvit, venter med å kjøpe på 
IKEA til takvinduene er på plass. Bilder av æresmedlemmer henges opp, 
noen må rammes inn – 3 stk, noen må få glass – 7 stk. Lage oversikt over 
æresmedlemmer og sjekke at alle er tatt bilde av.                                            
f)  Nestleder.  Ikke tilstede.                                                                               
g) Leder.  Ingen saker.

Neste styremøte er tirsdag 23.oktober kl 18:30.                            
Ref:L.K.Rønnholm   23.09.18                                                         


